
    Uchwała Nr LI/372/10
Rady Miejskiej w Byczynie

             z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17,poz. 128, Nr 181, 
poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 roku  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 
211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( z 2009 Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 ) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  Nr  XLVIII/357/09  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków 
zadań własnych o kwotę 53.079,24 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     53.079,24 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      53.079,24 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność      53.079,24 zł 
Dochody bieżące              53.079,24 zł 
W tym

§ 2008 Dotacja rozwojowa             45.116,85 zł
§ 2009 Dotacja rozwojowa                       7.962,39 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     53.079,24 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      53.079,24 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  53.079,24 zł
Wydatki bieżące                  53.079,24 zł 
W tym
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego     53.079,24 zł 
W tym
Wydatki jednostek budżetowych  53.079,24 zł 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         1.440,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  51.639,24 zł



§3.  Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2010  rok  zmianę  planu  wydatków  zadań 
własnych o kwotę  2.500 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                      2.500,00 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        2.500,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność    2.500,00 zł
Wydatki bieżące                2.500,00 zł
W tym
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego    2.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych    2.500,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                2.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       500,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                       2.500,00 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        2.500,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność    2.500,00 zł
Wydatki bieżące                2.500,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego   2.500,00 zł
W tym
Wydatki jednostek budżetowych    2.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    2.500,00 zł

§ 4.Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 
„Wydatki  na  wieloletnie  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 
udzielanej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu 
(EFTA)  oraz  z  innych  środków  niepodlegających  zwrotowi,  pochodzących  ze  źródeł 
zagranicznych” w brzmieniu jako załącznik do uchwały.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie

    Zdzisław Roman Biliński 


	II	Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę	               2.500,00 zł

